
Adviezen over tarwe, bieten, granen en
aardappelen.

Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de
webversie.

SeizoenwijzerSeizoenwijzer
Begeleid uw teelt in geschriftBegeleid uw teelt in geschrift

WintertarweWintertarwe
De tarwe gaat al aardig richting de oogst. Een week voor de oogst is het nog
mogelijk een onkruidbestrijding uit te voeren met Panic Free 4,0 – 6,0  ltr/haPanic Free 4,0 – 6,0  ltr/ha
tegen wortelonkruiden als Veenwortel  en Kweekgras. Haagwinde kunt u beter
aanpakken met Primstar, Primstar, na de bloei.

AardappelenAardappelen
De bestrijding van Phytophthora en Alternaria Phytophthora en Alternaria blijft de aandacht vragen door
het beregenen en de nieuwe loofgroei die beschermd moet worden!
Hou uw gewas goed in de gaten en blijf de schema’s strak aanhouden.
Om te zorgen voor extra preventieve werking tegen Alternaria zijn verschillende
middelen mogelijk. Het toevoegen van 1 – 2 kg/ha Mancozeb 1 – 2 kg/ha Mancozeb of 0,5 ltr/ha0,5 ltr/ha
Narita Narita geeft een betere werking tegen alternaria.
Als het weer om gaat slaan, kunt u overgaan op een blok met Infinito (0,9 – 1,2Infinito (0,9 – 1,2
l/ha)l/ha).
In de aardappelen zien we hier en daar dat de luizenaantallen behoorlijk
toenemen. Ook de Coloradokever is nog steeds erg actief. Als de aantallen te
hoog zijn is een bestrijding zinvol met bv. Calypso (0,15 ltr/ha). Calypso (0,15 ltr/ha). 
 
Een gezond bladapparaat is in aardappelen ook erg belangrijk. Bij de
phytophthorabespuitingen kan bv. 1,0 – 2,0 l/ha Human1,0 – 2,0 l/ha Human toegevoegd worden.
Wilt u de stikstof en Kali overbemesting aanvullen?  Dan kan dat tegelijk met de
ziektebestrijding gedaan worden met N plus (5 – 10 ltr/ha)  N plus (5 – 10 ltr/ha)  en/of met
Kalizwavel (3 – 5  ltr/ha)Kalizwavel (3 – 5  ltr/ha).
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GroeiregulatieGroeiregulatie
Binnenkort wordt ook de groeiregulatie met Itcan (MH)Itcan (MH) weer actueel. Volg de
knolontwikkeling op de voet en spuit niet eerder dan dat de knoldiameter van 80%
van de knollen boven de 30 mm is.
Vraag advies voor het optimale tijdstip van spuiten. 

SuikerbietenSuikerbieten
Een gezond bladapparaat is in de bieten
ook erg belangrijk. 

Controleer uw gewas zorgvuldig op het
voorkomen van de verschillende
bietenziekten. In de regio is op diverse
plekken al Cercospora geconstateerd.  Bij
een eerste aantasting van Cercospora kan
0,35 l/ha Sphere + Kantor 0,35 l/ha Sphere + Kantor ingezet worden. Bij aanwezigheid van Stemphilium
is 1,0 ltr/ha Retengo Plus + Kantor 1,0 ltr/ha Retengo Plus + Kantor het aangewezen middel.
 
Controleer na drie weken weer, want dan
zijn de middelen wel uitgewerkt.
Volg de actuele situatie ook op de
website van het IRS (www.IRS.nl) waar u
de situatie mbt. de ontwikkeling van de
ziektedruk kunt volgen.
 
Als er nog geen Borium Borium gespoten is, kan
het nog met een fungicide toepassing
gemengd worden.

Keuze GroenbemesterKeuze Groenbemester
Het belang van een goede groenbemester wordt steeds groter, net als de
mogelijkheden van rassen / soorten en mengsels.
Een groenbemestingsgewas kan dienen voor een betere beworteling /
aaltjesbestrijding / structuur  en ter verbetering van de bodem en het
bodemleven. Ook wordt voor een groenbemester gekozen om aan de
vergroeningseisen (GLB) te voldoen.
 
Vraag ons naar de mogelijkheden van groenbemestingsgewassen als:



Italiaans raai, Japanse
haver, Bladrammenas, Terra Life
mengsels oa. voor bieten en mais, GLB-
mengsel met klaver enz.

TankreinigingTankreiniging
Het is belangrijk om tussen het spuiten van de verschillende gewassen uw tank te
reinigen om ongelukken te voorkomen. Goed reinigen met een tankcleaner
voorkomt vervelende verrassingen.

Gedreven door de seizoenen!

Tel. 024 641 26 31
info@willemsbalgoy.nl 
www.willemsbalgoy.nl 
Nieuw: BestelApp Nieuw: BestelApp 06 5806 9169: Zet
in uw contacten als Willems Bestelapp

Specifieke vragenSpecifieke vragen
Heeft u specifieke vragen? Bel of mail: 

Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078
Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252
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